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ท้ องผูกในเด็ก : ปั ญหาที่พบบ่ อยแต่ ไม่ ธรรมดา
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กุมารแพทย์ทวั่ ไปทุกคนคงยอมรับว่าท้ องผูกในเด็กเป็ นปั ญหาที่พบได้ ค่อนข้ างบ่อย และในบาง
กรณีก็พบปั ญหาในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี ้
จากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ดแู ลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้ านระบบทางเดินอาหาร ทาให้ เห็นหลุมพราง
(pitfall) สาคัญเกี่ยวกับท้ องผูกในเด็กที่กุมารแพทย์ทวั่ ไปอาจไม่ทราบ ทังนี
้ ้โดยส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ป่วย
ท้ องผูกเรื อ้ รังที่ไม่มีสาเหตุด้าน organic ดังนันบทความนี
้
้จะเน้ นถึงประเด็นสาคัญของผู้ป่วยกลุม่ ดังกล่าว
เพื่อประโยชน์สาหรับกุมารแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย โดยมีตวั อย่างผู้ป่วยประกอบเพื่อผู้อา่ นได้ เข้ าใจมากขึ ้น
ประเด็นที่ 1 : การวินิจฉัยอาการท้ องผูกในทารกวัยต้ น (early infancy)
ตัวอย่ างผู้ป่วยรายที่ 1 ทารกอายุ 2 เดือน
อาการสาคัญ : ท้องผูกมา 1 เดือน
ประวัติปัจจุบนั : น้าหนักแรกเกิ ด 3,200 กรัม ถ่ายขี เ้ ทาตัง้ แต่วนั แรกหลังเกิ ดและถ่ายวันละ 5-7 ครัง้ ต่อ
วันมาตลอด เมือ่ อายุ 1 เดือนไม่ใคร่ ถ่ายอุจจาระ จะถ่ายห่างออกทุก 1-5 วัน มารดา
ต้องสวนอุจจาระให้ผปู้ ่ วย อุจจาระเป็ นเนือ้ นิ่ ม ผูป้ ่ วยพบแพทย์โรงพยาบาลใกล้บา้ น
บอกเป็ นโรคท้องผูก ต้องหาสาเหตุดว้ ยการสวนแป้ ง x-ray แต่มารดาไม่แน่ใจจึงนามา
รักษาทีโ่ รงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
ประวัติอืน่ ๆ : บุตรคนแรก ประวัติการตัง้ ครรภ์และการคลอดปกติ กิ นนมมารดา ผลการคัดกรองโรค
ต่อมธัยรอยด์ปกติ
ตรวจร่ างกาย : น้าหนัก 5,270 กรัม กระหม่อมหน้า 1× x 1 ซม. กระหม่อมหลังปิ ด ตรวจคลาหน้าท้อง
ปกติ ตรวจทวารหนักปกติ ผูป้ กครองได้รับคาอธิ บายจากแพทย์โรงพยาบาลสงขลา
นคริ นทร์ ว่าลักษณะการถ่ายอุจจาระของผูป้ ่ วยอาจจะไม่ใช่อาการท้องผูก แต่น่าจะ
เป็ นการเปลีย่ นแปลงชัว่ คราว และจะถ่ายอุจจาระบ่อยขึ้นได้เองเมือ่ เวลาผ่านไป ดังนัน้
จึงไม่จาเป็ นต้องส่งตรวจพิเศษอย่างใด แพทย์ได้ตอบข้อสงสัยของผูป้ กครองจนลด
ความกังวลลง และนัดติ ดตามผูป้ ่ วย เมือ่ 1 เดือนต่อมา พบว่าผูป้ ่ วยสามารถถ่าย
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อุจจาระบ่อยขึ้นได้เองวันละ 3-4 ครัง้ และยังคงถ่ายอุจจาระเป็ นปกติ ตลอด ผูป้ ่ วยมี
สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
: Transient bowel habit change
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คาวิ นิจฉัย
อภิปราย
โดยทัว่ ไป การวินิจฉัยอาการท้ องผูกในเด็กถือว่าเมื่อถ่ายอุจจาระน้ อยกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์หรื อ
ถ่ายอุจจาระลักษณะแข็งจนมีเลือดปนในบางครัง้ เจ็บปวดต้ องออกแรงเบ่งมาก 1 อย่างไรก็ตามเราไม่
สามารถวินิจฉัยอาการท้ องผูกในทารกวัย 1-2 เดือนโดยอาศัยความถี่ของอุจจาระ เพราะลักษณะการถ่าย
อุจจาระปกติ (bowel habits) ของทารกวัยนี ้มีความแตกต่างจากเด็กโตอย่างมาก จากการศึกษาลักษณะ
การถ่ายอุจจาระในเด็กไทยอายุ 1 เดือน - 6 ปี จานวน 400 ราย2 พบว่าจานวนครัง้ ของอุจจาระที่ถ่ายใน
หนึ่งวัน และ consistency จะแตกต่างกันในแต่ละวัย ทารกอายุ 1 เดือนจะถ่ายบ่อยกว่าวัยอื่นโดยเฉลี่ย
3.3 ครัง้ ต่อวัน และมีความถี่แตกต่างกันในแต่ละราย ตังแต่
้ ถ่ายวันเว้ นวันจนถึง 10 ครัง้ ต่อวัน เมื่อทารก
อายุมากขึ ้นจานวนครัง้ ของอุจจาระต่อวันจะลดลงจนเหลือโดยเฉลี่ย 1 ครัง้ ต่อวันเมื่ออายุ 4 ปี พร้ อมกับ
อุจจาระ ซึง่ มีลกั ษณะนิ่มเละ เมื่ออายุ 1 เดือน จะเริ่ มเป็ นก้ อน (formed stool) เมื่ออายุ 4 เดือน ที่น่า
สังเกต คือ ทารกบางรายมีประวัติถ่ายอุจจาระปกติทุกวันตังแต่
้ แรกเกิดจนเมื่ออายุเริ่ มพ้ น 1 เดือน จะเริ่ ม
ถ่ายอุจจาระห่างออกทุก 2-4 วัน โดยไม่มีอาการผิดปกติอื่นใด และกลับมาถ่ายบ่อยเช่นเดิมอีกเมื่ออายุย่าง
เข้ า 3-4 เดือน ทารกเหล่านี ้มักมีประวัติกินนมมารดา แข็งแรง โตเร็ ว ซึง่ ลักษณะเช่นนี ้อาจทาให้ ผ้ ปู กครอง
นาทารกมาพบแพทย์ เพราะเข้ าใจว่าทารกมีปัญหาท้ องผูก ดังตัวอย่างผู้ป่วยรายที่ 1
ลักษณะการถ่ายอุจจาระที่ความถี่ลดลง ดังเช่นตัว อย่างผู้ป่วย อาจทาให้ กมุ ารแพทย์เข้ าใจผิดว่า
ทารกป่ วยเป็ นโรค Hirschsprung หรื อสาเหตุอื่นๆ และส่งตรวจ Barium enema ทาให้ ทารกต้ องสัมผัส
รังสีโดยไม่จาเป็ น ดังนันในการประเมิ
้
น Hirschsprung หรื อไม่ จะต้ องอาศัยข้ อมูลที่สาคัญทางคลินิกคือ
ประวัติถ่าย meconium ล่าช้ า อาเจียน ท้ องอืด น ้าหนักไม่ขึ ้น มาพิจารณาประกอบ ถ้ าทารกไม่มีความ
ผิดปกติดงั กล่าว พัฒนาการและการเจริ ญเติบโตอยู่ในเกณฑ์ปกติ แม้ ไม่ถ่ายอุจจาระทุกวัน แนะนาให้
ดูแลทารกเหล่านี ้โดยอธิบายแก่ผ้ ปู กครองว่า ลักษณะการถ่ายอุจจาระเช่นนี ้เป็ นการปรับเปลี่ยนชัว่ คราว
โดยไม่มีสาเหตุจากความผิดปกติของลาไส้ และทารกจะถ่ายบ่อยขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป 1-2 เดือน การส่ง
ตรวจใดๆ ยังไม่มีความจาเป็ นในระยะนี ้ อย่างไรก็ตามควรนัดติดตามทารกอย่างใกล้ ชิด เพื่อเป็ นการเฝ้า
ระวังสาเหตุโรคความผิดปกติของลาไส้ และให้ แน่ใจว่าทารกสามารถถ่ายอุจจาระได้ ตามปกติในเวลาต่อมา
ประเด็นที่ 2 : การวินิจฉัยภาวะ fecal soiling จากท้ องผูกเรื อ้ รัง
ในภาวะท้ องผูกเรื อ้ รัง จะมีอจุ จาระคัง่ ค้ างใน rectum เมื่อใดที่อจุ จาระค้ างสะสมมากเกินกว่า
ปริมาณของ rectum ที่รับได้ อุจจาระบางส่วนจะไหลเล็ดลอดออกมาจากภายนอก โดยผู้ป่วยไม่ร้ ูสึกปวด
อุจจาระ ลักษณะเหมือนโคลน กลิน่ เหม็น ติดกางเกง อาการนี ้คือ soiling บางครัง้ อาการ soiling จาก

3

Pt

ha

ig
a

st

ro

.o

rg

ท้ องผูกเรื อ้ รังอาจทาให้ ผ้ ปู กครอง และแพทย์ที่ไม่ร้ ูจกั ภาวะนี ้เข้ าใจผิดว่า ผู้ป่วยมีปัญหาของระบบประสาท
ไขสันหลังทาให้ กลันอุ
้ จจาระไม่ได้ หรื อเข้ าใจว่าผู้ป่วยมีปัญหาท้ องร่วงเรื อ้ รัง ดังประสบการณ์ในผู้ป่วยราย
ที่สอง
ตัวอย่ างผู้ป่วยรายที่ 2 เด็กหญิ งไทยอายุ 4 ปี
อาการสาคัญ : อุจจาระร่ วงเรื ้อรัง 1 เดือน
ประวัติปัจจุบนั : 1 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยมีอาการท้องเสีย ถ่ายอุจจาระเป็ นเนือ้ เละ เหมือน
โคลน กลิ่ นเหม็นเล็ดเปื ้ อนติ ดกางเกงในเป็ นประจาเกื อบทุกวัน วันละ 2-3 ครัง้ นานๆ
จะถ่ายอุจจาระเป็ นก้อน ปวดท้องบ่อย แพทย์คลิ นิกใกล้บา้ นบอกเป็ นโรคบิ ด ให้ยาแก้
ท้องเสีย และยาฆ่าเชือ้ ไม่ดีขึ้น ผูป้ กครองจึงพาผูป้ ่ วยมาโรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
ประวัติอดีตและครอบครัว : บุตรคนที ่ 2/2 ไม่มีโรคประจาตัว สุขภาพและพัฒนาการปกติ บิ ดามารดา
เป็ นนักธุรกิ จ ความสัมพันธ์ ในครอบครัวดี
ตรวจร่ างกาย : น้าหนักและส่วนสูงปกติ ท้องอืดเล็กน้อย คลาหน้าท้องพบก้อนอุจจาระทีท่ อ้ งน้อย
ด้านซ้ายล่าง ตรวจระบบอืน่ ปกติ
ผูป้ ่ วยได้รับการวิ นิจฉัยเป็ นโรคอุจจาระร่ วงเรื ้อรัง ได้ส่งอุจจาระเพาะหาเชือ้ ก่อโรคและรักษาโดยยา
norfloxacin (100 mg.) 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง เป็ นเวลา 3 วัน และนัดผูป้ ่ วยเข้าคลิ นิกโรคระบบทางเดิ น
อาหาร
ทีค่ ลิ นิกโรคระบบทางเดิ นอาหาร : ผูป้ ่ วยมี อาการเช่นเดิ ม ไม่พบเชื อ้ ก่อโรคในอุจจาระ ซักประวัติเพิ่ มเติ ม
พบว่า หลายๆวันผูป้ ่ วยจึ งจะถ่ายอุจจาระแข็ง ขนาดใหญ่มากจนกดชักโครกไม่ลง อาการอุจจาระเล็ดเปื ้ อน
กางเกงจะไม่ปรากฏหลังจากถ่ายอุจจาระเป็ นก้อนออกไป แต่หลังจากนัน้ เพียงไม่กี่วนั อาการอุจจาระเล็ด
จะปรากฏขึ้ นมาอี ก เป็ นๆหายๆ เช่นนี ้มาตลอด ผู้ปกครองไม่ทราบว่าผู้ป่วยเริ่ มมี อาการท้องผูกเมื ่อใด
รวมทัง้ ปั จจัยชักนาให้เกิ ดอาการท้องผูก เพราะต้องติ ดต่อธุรกิ จภายนอกบ้านเสมอจึ งไม่ใคร่ มีเวลาดูแล
ผูป้ ่ วย
ตรวจร่ างกาย : คลาหน้าท้องพบก้อนอุจจาระขนาดใหญ่ทีท่ อ้ งน้อยและตรวจทวารหนักพบอุจจาระ
สะสมมากใน rectum
คาวิ นิจฉัย
: Chronic functional constipation with fecal soiling
ผู้ป่วยรายนี ้ กุมารแพทย์ผ้ ดู แู ลผู้ป่วยมาก่อน พลาดการวินิจฉัยภาวะ fecal soiling เพราะเชื่อตาม
คาบอกอาการของผู้ปกครอง และมองข้ ามผลการตรวจหน้ าท้ องที่คลาพบก้ อนอุจจาระ ซึง่ เป็ นลักษณะที่ไม่
ควรพบในภาวะอุจจาระร่วง จึงรักษาผิดแนวทาง อาจมีคาถามตามมาคือ อะไรคือสาเหตุท้องผูกเรื อ้ รังและ
เหตุใดผู้ป่วยจึงไม่ร้ ูสกึ ปวดอุจจาระ แม้ วา่ มีอจุ จาระค้ างในลาไส้ ปริมาณมากจนเกิด soiling
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สาเหตุของอาการท้ องผูกเรื อ้ รังในเด็ก มีมากมาย (ตารางที่ 1) และพบบ่อยแตกต่างตามวัย ความ
ผิดปกติของลาไส้ มกั เป็ นสาเหตุของท้ องผูกเรื อ้ รังที่มีอาการตังแต่
้ แรกเกิด ในทางตรงข้ ามผู้ป่วยท้ องผูก
เรื อ้ รังส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ที่มีอาการในวัยทารกตอนปลายหรื อเด็กโตจะไม่มีสาเหตุความผิดปกติของระบบ
ใดๆ1 (functional constipation) แต่จะเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมกลันอุ
้ จจาระเพราะกลัวเจ็บขณะถ่ายหรื อ
กลันเพราะไม่
้
มีเวลาเข้ าห้ องน ้าในเวลาเช้ าเพราะต้ องรี บไปโรงเรี ยน หรื อเป็ นเพราะรังเกียจห้ องน ้าของ
โรงเรี ยน เด็กเล็กวัยทารกตอนปลายจนถึง 2 ขวบจะกลัวการถ่ายอุจจาระ ถ้ าเคยมีประสบการณ์เ จ็บทวาร
หนักระหว่างถ่ายอุจจาระที่แข็งหรื อเจ็บเพราะมี anal fissure ทารกจะกลัวถ่ายอุจจาระและนาไปสู่
พฤติกรรมกลันอุ
้ จจาระ ซึง่ แสดงออกโดยยืนเบ่งไม่กล้ านัง่ ถ่ายแม้ ว่าปวดอุจจาระ ถ้ าผู้ปกครองจับนัง่ ถ่าย
จะร้ องไห้ ต่อต้ าน เด็กเล็กบางรายแสดงความกลัวโดยมีพฤติกรรมแอบถ่ายอุจจาระตามใต้ โต๊ ะ ตามมุม
ห้ องที่ลบั ตาคน การกลันอุ
้ จจาระทาให้ อจุ จาระสะสมใน rectum เมื่อก้ อนใหญ่ขึ ้น ทาให้ ยิ่งถ่ายลาบาก
และทวีความเจ็บปวดจึงไปเพิ่มพฤติกรรมกลันอุ
้ จจาระเกิดวงจร pain-witholding-pain vicious cycle
การศึกษาหนึง่ พบว่าร้ อยละ 63 ของเด็กท้ องผูกเรื อ้ รังและมี soiling เคยมีประวัติ pain-witholding มาก่อน3
อุจจาระที่สะสมมากใน rectum จะทาให้ rectum ขยายใหญ่โป่ งพองจนเป็ น megarectum และเมื่อไม่ได้
รับการรักษา อุจจาระจะไหลเล็ดออกมาภายนอก (overflow incontinence) จนเกิดอาการ soiling จาก
การศึกษากลไกการขับถ่ายของเด็กท้ องผูกเรื อ้ รังประเภทนี ้ พบว่าความรู้ สึกปวดอุจจาระของผู้ป่วยลด
น้ อยลง4-7 Levine อธิบายความผิดปกติที่ผ้ ปู ่ วยไม่ร้ ู สึกปวดอุจจาระเลย แม้ ว่ามีอุจจาระใน rectum
ปริมาณมากจนเกิดอาการ soiling ว่าเป็ นเพราะผนัง rectum ถูกยืดขยายอย่างช้ าๆ จากอุจจาระที่สะสมจน
ในที่สดุ ระบบประสาทรับรู้ความรู้สกึ ที่ผนัง rectum สูญเสียหน้ าที่ไป8 คาอธิบายนี ้ได้ รับการสนับสนุนจาก
การศึกษาหนึง่ ที่พบว่า cerebral evoked potentials ที่ตอบสนองต่อการกระตุ้นด้ วยการขยายผนัง rectum
ของผู้ป่วยท้ องผูกเรื อ้ รังเกิดช้ ากว่าปกติ ซึง่ บ่งบอกถึงความผิดปกติของระบบประสาท afferent pathway
จาก rectum ของผู้ป่วย9
เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการท้ องผูกเรื อ้ รัง ควรซักประวัติและตรวจร่ างกายอย่างละเอียดเพื่อกาหนด
แนวทางในการวินิจฉัยและเลือกตรวจทางห้ องปฏิบตั ิการตามความจาเป็ น ในผู้ป่วยเด็กเล็กควรถาม
ประวัติถ่ายขี ้เทาเสมอและประวัติกลันอุ
้ จจาระเพราะกลัวเจ็บ หรื อกลันอุ
้ จจาระเนื่องจากสภาพแวดล้ อมใน
เด็กวัยเรี ยน ในการตรวจร่างกายควรให้ ความสาคัญต่อการประเมินสภาวะโภชนาการ การตรวจหน้ าห้ อง
การตรวจหาตาแหน่งและความผิดปกติของรูทวารหนัก (anus) รวมถึงการตรวจหาความผิดปกติของระบบ
ประสาทและไขสันหลังด้ วย เราสามารถวินิจฉัยโรคท้ องผูกเรื อ้ รัง functional constipation ได้ โดยอาศัย
ลักษณะทางคลินิกและไม่จาเป็ นต้ องส่งตรวจเพิ่มเติม ซึง่ อาการท้ องผูกเรื อ้ รังประเภทนี ้มักเริ่ มพบในทารก
ตอนปลาย (late infancy) จนถึงอายุ 2 ขวบ ถ้ าไม่ได้ รับการรักษาอาการ soiling จะเริ่มปรากฏเมื่ออายุ 3-5
ปี ซึง่ อาจทาให้ ผ้ ปู กครองเข้ าใจผิดว่าผู้ป่วยมีปัญหาด้ านจิตใจหรื อท้ องร่ วงเรื อ้ รัง ผู้ป่วยร้ อยละ13 มีอาการ
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ปั สสาวะเล็ดไม่ร้ ูตวั เพราะ rectum ที่ขยายใหญ่ไปกดกระเพาะปั สสาวะ10 ผู้ป่วยบางรายมีอาการปวดท้ อง
เบื่ออาหาร ซึง่ อาการเหล่านีจ้ ะดีขึ ้นหลังถ่ายอุจจาระก้ อนใหญ่ออกไป ในการตรวจร่างกายผู้ป่วยเหล่านี ้ มี
ภาวะโภชนาการปกติ คลาได้ ก้อนอุจจาระหน้ าท้ อง และตรวจทวารหนักพบอุจจาระแน่นใน rectum
ประเด็นที่ 3 : การดูแลรักษาท้ องผูกเรือ้ รัง functional constipation
ความผิดพลาดในการรักษาผู้ป่วยกลุม่ นี ้ ส่วนใหญ่สืบเนื่องจากแพทย์ที่ดแู ลผู้ป่วยไม่ร้ ูจกั ภาวะ
ดังกล่าวทาให้ เข้ าใจว่าผู้ป่วยท้ องผูกเรื อ้ รังจากสาเหตุโรคทางศัลยกรรม นอกจากนี ้อาจเกิดความเข้ าใจผิด
เกี่ยวกับการใช้ ยาระบายในเด็ก ดังตัวอย่างผู้ป่วยรายที่ 3
ตัวอย่ างผู้ป่วยรายที่ 3 เด็กหญิ งไทยอายุ 4 ปี
อาการสาคัญ : ท้องผูกเรื ้อรัง 3 ปี
ประวัติปัจจุบนั : เมือ่ อายุ 1 ปี เริ่ มถ่ายอุจจาระแข็งมีเลือดปน ส่วนใหญ่จะยืนถ่าย ขมิ บก้น เกร็ งตัว
ถ้าจับให้นงั่ ถ่ายจะร้องกลัว ต่อต้าน ถ่ายไม่สดุ ก็รีบลุกหนี เคยรักษาด้วยการกิ นยา
ระบายอุจจาระนิ่ มขึ้น พอหยุดยาระบายเป็ นอีก แพทย์แนะนาให้วิธีสวนอุจจาระแทนยา
ระบาย เพราะเกรงผูป้ ่ วยติ ดยา ผูป้ ่ วยร้องกลัวมากทุกครัง้ ทีส่ วนอุจจาระ
1 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล ผูป้ ่ วยมีอาการถ่ายอุจจาระเปื ้ อนติ ดกางเกงเหมือนกลัน้ ไม่ได้
หลายๆวันจึงถ่ายอุจจาระก้อนโตมาก
2-3 เดือน ก่อนมาโรงพยาบาล อาการอุจจาระเปื ้ อนติ ดกางเกงเกิ ดบ่อยขึ้นจนผูป้ ่ วยไม่
ยอมไปโรงเรี ยนเพราะเพือ่ นล้อเลียน แพทย์โรงพยาบาลใกล้บา้ นส่งตรวจ barium
enema พบลักษณะลาไส้โป่ งพอง (รู ปที ่ 1) แนะนาให้ผ่าตัด ผูป้ กครองไม่แน่ใจและขอ
มารักษาทีโ่ รงพยาบาลสงขลานคริ นทร์
ประวัติอืน่ ๆ : ไม่มีโรคประจาตัวอืน่ ใด ไม่ชอบกิ นผัก
ตรวจร่ างกาย : น้าหนักและความสูงอยูในเกณฑ์ ปกติ ท้องอืดเล็กน้อย คลาหน้าท้องพบอุจจาระก้อน
โตทีท่ อ้ งน้อย พบอุจจาระเปื ้ อนติ ดกางเกงในและตรวจทวารหนักพบอุจจาระปริ มาณ
มากแน่น rectum ตรวจระบบอืน่ ปกติ
ผู้ป่วยรายนี ้เป็ นตัวอย่างของผู้ป่วยท้ องผูกเรื อ้ รัง functional constipation ที่เป็ นมานานจนเกิด
megarectum จนทาให้ แพทย์เข้ าใจผิดว่าผู้ป่วยเป็ นโรค Hirschsprung ที่จริ งอาการทางคลินิกและผล
ตรวจ barium enema ของผู้ป่วยรายนี ้ไม่เข้ ากับโรค Hirschsprung ดังการเปรี ยบเทียบในตารางที่ 2
เราสามารถวินิจฉัยโรคท้ องผูกเรื อ้ รัง functional constipation ในผู้ป่วยรายนี ้ โดยลักษณะทางคลินิกและ
ให้ การรักษาตามขันตอนดั
้
งนี ้11
1. การให้ คาอธิบาย (Counseling) แพทย์ต้องอธิบายถึงสาเหตุและแผนการรักษาให้ ผ้ ปู กครอง
ทราบล่วงหน้ า เนื่องจากเป็ นภาวะที่ต้องรักษาติดตามเป็ นระยะเวลานานพอสมควร นอกจากนี ้ควรให้ ความ
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สนใจถึงปั ญหาด้ านจิตใจของผู้ปกครองและผู้ป่วย อันเป็ นผลเนื่องจากภาวะท้ องผูกเรื อ้ รัง ผู้ปกครองมัก
กังวลว่าสาเหตุเกิดจากความผิดปกติของลาไส้ ผู้ป่วยเด็กโตที่มีอาการ soiling จะมีความขัดแย้ งกับ
ผู้ปกครองได้ เพราะถูกเข้ าใจผิดว่าแกล้ งทา ถูกตาหนิจากคนรอบข้ าง ถูกรังเกียจและล้ อเลียนจากเพื่อนใน
โรงเรี ยน จนในที่สดุ นาไปสู่การแยกตัวไม่กล้ าเข้ าสังคม แพทย์ต้องอธิบายและให้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง ซึง่
จะช่วยขจัดความยุง่ ยากซับซ้ อนในการดูแลรักษาและทาให้ ผ้ ปู กครองร่วมมือในการรักษาผู้ป่วยมากขึ ้น
2. การกาจัดอุจจาระจาก rectum (Fecal disimpaction) ขันตอนนี
้
้มีความจาเป็ นเฉพาะกรณีมี
อุจจาระอัดแน่นมากภายใน rectum จนเกิดอาการ soiling การกาจัดอุจจาระออกทาโดยการกินยาระบาย
กลุม่ stimulant laxative เช่น bisacodyl วันละ 1 ครัง้ โดยให้ ยาแกผู้ป่วยติดต่อกันประมาณ 3-7 วัน หรื อ
จนกระทัง่ ไม่มีอจุ จาระหลงเหลือใน rectum ควรพิจารณารับผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ในกรณีใช้ ยากิน
แล้ วไม่ได้ ผลหรื อผู้ป่วยกินยาไม่ต่อเนื่อง ติดตามได้ ยาก ผู้ป่วยกลุ่มนีจ้ าเป็ นต้ องกาจัดอุจจาระออกโดย
วิธีการสวนอุจจาระ ยาสวนที่ใช้ ได้ ผลดีคือยากลุ่ม hypertonic phosphate enema หรื อ hypertonic
saline enema โดยสวนวันละ 1-2 ครัง้ จนลาไส้ โล่ง ควรระวังฟอสเฟตในเลือดสูง อันเป็ นผลแทรกซ้ อนจาก
การใช้ phosphate enema โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไต
3. การกินยาระบายอย่างต่อเนื่อง (Maintenance) เป็ นขันตอนที
้
่ให้ ยาระบายแก่ผ้ ปู ่ วยต่อไปเป็ น
ระยะเวลาหนึง่ หลังจากผ่านขันตอน
้
fecal disimpaction จุดประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ อจุ จาระสะสมจนเกิด
megarectum ขึ ้นมาใหม่และเพื่อให้ ความรู้สกึ ปวดอุจจาระกลับคืนมา
ยาระบายที่ใช้ ในระยะ maintenance อาจเป็ นยาระบายกลุ่ม osmotic laxatives หรื อยากลุ่ม
mineral oil ไม่ควรใช้ ยาระบาย stimulant laxatives ในขันตอนนี
้
้เพราะเกิดผลข้ างเคียงจากการใช้ ยาติดต่อ
เป็ นเวลานาน ยาระบาย mineral oil มีปัญหาที่รสชาติ เด็กที่กินยายากอาจสาลักลงปอดจนเกิด lipid
pneumonia และในทางทฤษฎียา mineral oil อาจรบกวนการดูดซึมไขมันของลาไส้ ดังนันยาระบายใน
้
กลุ่ม osmotic laxatives จึงเหมาะสมที่สดุ ในระยะ maintenance จนถึงปั จจุบนั ข้ อมูลการศึกษา
เปรี ยบเทียบประสิทธิภาพของยาระบาย osmotic laxatives ชนิดต่างๆ ในการรักษาเด็กท้ องผูกเรื อ้ รังยังมี
น้ อย อย่างไรก็ตามเชื่อว่าไม่มีความแตกต่างในประสิทธิภาพของยาเหล่านี ้ในการรักษาผู้ป่วยระยะยาว 11
ยา polyethylene glycol (PEG) เป็ นยาระบายในกลุม่ osmotic laxatives ที่ถกู นามาศึกษาค่อนข้ างมาก
และพบว่ายาชนิดนี ้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมหรื อดีกว่า milk of magnesia และ lactulose12 ยา PEG มีข้อ
ได้ เปรี ยบที่รสชาติและผลข้ างเคียงน้ อยกว่า milk of magnesia6 แต่มีข้อเสียที่ราคาแพง ผู้เขียนนิยมใช้ ยา
milk of magnesia เพราะราคาถูก หาได้ ง่าย และผลข้ างเคียงน้ อย ผู้ป่วยแต่ละรายอาจตอบสนองต่อ
ปริ มาณยาระบายไม่เท่ากัน ควรปรับขนาดยาจนอุจจาระนิ่มปกติ จากนันให้
้ ผ้ ปู ่ วยกิ นยาระบายต่อเนื่อง
ในเวลานานจนกระทัง่ ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระได้ ตามปกติ ในเด็กเล็กที่มีพฤติกรรมกลันอุ
้ จจาระเพราะกลัวเจ็บ
ควรใช้ ยาระบายนานจนกว่าพฤติกรรมกลันอุ
้ จจาระหายไป ผู้ปกครองส่วนใหญ่รวมทัง้ แพทย์บางท่าน
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เข้ าใจผิดว่าการกินยาระบายติดต่อกันเป็ นเวลานานทาให้ เด็กติด ยาระบายมีผลเสียต่อลาไส้ จึงหยุดยา
ระบายก่อนเวลาอันควร จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการดูแลรักษาเด็กท้ องผูกเรื อ้ รัง 112 ราย ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2539 - 2550 พบว่าเด็กที่หายเป็ นปกติต้องกินยาระบาย milk of magnesia นานเฉลี่ย 11 เดือน
(0.8 - 68 เดื อ น) 13 ดัง นัน้ แพทย์ ต้ อ งอธิ บ ายให้ ผ้ ูป กครองทราบล่ว งหน้ า ถึ ง จุด ประสงค์ ใ นการรั ก ษา
โดยเฉพาะความจาเป็ นที่ผ้ ปู ่ วยต้ องกินยาระบายติดเป็ นเวลานาน ขนาดของยาระบายชนิดต่างๆ ที่ใช้ ใน
เด็กสรุปในตารางที่ 3 นอกจากการใช้ ยาระบายควรเน้ นให้ ผ้ ปู ่ วยบริโภคอาหารที่มีใยอาหารมากขึ ้นร่วมกับ
การฝึ กนิสยั การถ่ายอุจจาระ (bowel habit training) ในการฝึ กต้ องไม่ทาด้ วยความเข้ มงวดหรื อบีบบังคับ
เพราะอาจทาให้ ผ้ ปู ่ วยต่อต้ าน ในเด็กเล็กสามารถฝึ กได้ ง่ายขึ ้นโดยการสร้ างสิ่งจูงใจ เช่น การให้ รูปดาว
(star chart) การฝึ กในเด็กโตควรเริ่มต้ นด้ วยการให้ คาอธิบายถึงกลไกการถ่ายอุจจาระด้ วยคาพูดง่ายๆและ
จุดประสงค์ของการฝึ ก วิธีการฝึ กทาโดยแนะนาให้ ผ้ ปู ่ วยถ่ายอุจจาระเป็ นเวลาทุกวัน ฝึ กนัง่ ถ่ายครัง้ ละ
ประมาณ 5 นาที วันละ 1 ครัง้ ควรฝึ กในเวลาหลังรับประทานอาหาร เพราะ gastrocolic reflex จะกระตุ้น
ให้ ลาไส้ ใหญ่บีบตัวช่วยในการขับถ่าย
4. การติดตาม (Follow-up) ควรติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลการรักษา ความ
ร่ วมมือในการกินยาระบาย และการปรับปรุ งพฤติกรรมการถ่ายอุ จจาระ ทุกครัง้ ที่พบผู้ป่วยควรตรวจหน้ า
ท้ อ งเพื่ อ ส ารวจว่ า มี อุจ จาระสะสมใน rectum หรื อ ไม่ ผู้ป่ วยควรมี ส มุด บัน ทึ ก วัน ที่ ถ่ า ยอุจ จาระ เพื่ อ
ประโยชน์สาหรับแพทย์ในการประเมินผลการรักษาและเพื่อเป็ นการเตือนตนเอง การรักษาท้ องผูกเรื อ้ รัง
จาเป็ นต้ องอาศัยการติดตามดูแลเป็ นเวลานาน ดังนันแพทย์
้
ควรให้ กาลังใจแก่ผ้ ปู กครองอย่างสม่าเสมอ
ผู้ป่วยเด็กท้ องผูกเรื อ้ รังไม่พบสาเหตุ (functional constipation) มีการดาเนินโรคที่ยาวนานและ
จาเป็ นต้ องได้ รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ systematic review ซึ่ง
รวบรวมการศึกษาการดาเนินโรคของผู้ป่วยเด็กท้ องผูกเรื อ้ รังไม่พบสาเหตุ (functional constipation)
จานวน 14 รายงาน ครอบคลุมผู้ป่วยเด็ก 1,752 ราย พบว่าผู้ป่วยประมาณร้ อยละ 50 หายจากอาการ
ท้ องผูก และหยุดยาระบายได้ เมื่อติดตามในระยะยาว ความถี่ของการถ่ายอุจจาระ และประวัติท้องผูกใน
ครอบครัวไม่ใช่ปัจจัยที่สมั พันธ์กบั ผลการรักษา14
ผู้ป่วยท้ องผูกเรื อ้ รังที่อาการไม่ดีขึ ้นแม้ รักษาตามขันตอนข้
้
างต้ นอย่างถูกต้ องและได้ รับความ
ร่วมมืออย่างดีจากผู้ปกครอง อาจต้ องนึกถึงสาเหตุภาวะแพ้ โปรตีนนมวัวโดยเฉพาะในเด็กเล็ก15 ภาวะ
child abuse และความผิดปกติในกลไกการถ่ายอุจจาระ (defecation dyssynergia)
สรุ ป อาการท้ องผูกเป็ นปั ญหาที่พบบ่อยในเด็ก โดยเฉพาะในเด็กเล็กถ้ าแพทย์ให้ การดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้ องตังแต่
้ ที่ผ้ ปู ่ วยเริ่ มมีอาการไม่นาน นอกจากจะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยหายจากอาการท้ องผูก ยังช่วยป้องกันมิ
ให้ อาการท้ องผูกดาเนินต่อไปจนนาไปสูภ่ าวะท้ องผูกเรื อ้ รัง ซึง่ ต้ องการการรักษาที่ยาวนานและยุ่งยากมาก
ขึ ้น
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ตารางที่ 1 สาเหตุของท้ องผูกเรื อ้ รัง

Pt

ha

ig
a

st

ro

.o

rg

1. กลุม่ ไม่พบความผิดปกติของระบบใดๆ (functional constipation)
2. กลุม่ ที่สาเหตุจากความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร
Anorectal malformation
anal stenosis
imperforate anus
anterior located anus
Hirschsprung’s disease
Pseudo-gut obstruction (visceral myopathies/neuropathies)
Redundant sigmoid colon
3. กลุม่ มีสาเหตุจากความผิดปกตินอกระบบทางเดินอาหาร
Endocrine and metabolic disturbances
uremia
hypercalcemia
hypokalemia
hypothyroidism
RTA
Neurogenic
damage to sacral outflow or spinal cord
CNS disorders
polyneuritis
cerebral palsy
Connective tissue diseases (scleroderma, SLE)
Psychogenic problems
child abuse
Drug
opiates
anticholinergics
etc.
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบลักษณะทางคลินิกโรคท้ องผูกเรื อ้ รังไม่ทราบสาเหตุ (functional constipation)
และโรค Hirschsprung

ro

พบได้
พบได้

.o

ไม่มี
พบได้
พบได้
พบได้
พบได้

st

ประวัติถ่ายขี ้เทาล่าช้ า
เจ็บทวารหนักระหว่างถ่ายอุจจาระ
พฤติกรรมกลันอุ
้ จจาระ
ยืนถ่ายอุจจาระไม่กล้ าเบ่ง
อุจจาระเล็ด (fecal soiling)
ตรวจทวารหนัก (rectal examination)
อุจจาระปริมาณมากใน rectum
อุจจาระเหลวพุง่ หลังถอนนิ ้วจาก
ทวารหนัก
Transitional zone ในภาพถ่ายรังสี
barium enema

Pt

ha

ig
a

ไม่มี

โรค Hirschsprung
มี
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ
ไม่พบ

rg

ท้ องผูกเรื อ้ รังไม่ทราบสาเหตุ

ไม่พบ
ไม่พบ
มี
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ตารางที่ 3 ชนิดและยาระบายที่ใช้ บอ่ ย (ดัดแปลงจากเอกสารอ้ างอิง 11)
ชนิด

ขนาดยา

ผลข้ างเคียงและข้ อควรระวัง

Osmotic
Lactulose
Milk of magnesia

1-3 มล./กก./วัน วันละ 1 ครัง้ หรื อแบ่งวันละ 2 ครัง้
1-3 มล./กก./วัน วันละ 1 ครัง้ หรื อแบ่งวันละ 2 ครัง้

ท้ องอืด
Hypermagnesemia ใน
ผู้ป่วยโรคไต
ข้ อมูลการใช้ ในทารกยังมีน้อย

rg

Disimpaction 1-1.5 กรัม/กก./วัน ติดต่อ 3 วัน
Maintenance 1 กรัม/กก./วัน

.o

PEG 3350*

6-12 ปี : 8-24 มก./วัน
≥ 2 ปี : 5-15 มก./วัน

ha

Bisacodyl

ig
a

st

ro

Lubricant
Mineral oil
1-3 มล./กก./วัน วันละ 1 ครัง้ หรื อแบ่งวันละ 2 ครัง้
(Liquid paraffin emulsion, ELP)
Stimulants
Senna
2-6 ปี : 4-12 มก./วัน

Pt

*PEG ที่มีในประเทศไทย เป็ นชนิด PEG 4000 ขนาดยา 0.5 กรัม/กก./วัน10

Lipoid pneumonia

ตับอักเสบ, melanosis
coli
Nephropathy
ปวดท้ อง colicky

Pt

ha

ig
a

st

ro

.o

rg

11

รูปที่ 1 ภาพรังสี barium enema ของผู้ป่วยรายที่ 3 แสดง megarectum โดยไม่พบ transitional zone
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